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"Бъдещето на ЕС: единни в централизацията или единни в 

разнообразието" 

 

Не им е лесно на големите хора в ЕС. Криза, нестабилно евро, социално 

напрежение. Някои биват сочени с пръст като мързеливи и безотговорни, други като 

отличници и пример. Всеки дава идеи, рецепти, решения. Едни предлагат фискален съюз, 

засилване ролята на ЕС, други предлагат всеки да намери своя път за излизане от 

ситуацията. Дебатът тече, аргументите са на масата. Но кой е прав? 

ЕЦБ- централизирана институция с монопол на паричното предлагане в Еврозоната, 

стълб на европейската икономика. ЕЦБ се бори с дълговата криза, като помага на 

задлъжнели държави и изпитващи ликвидни проблеми частни банки. Това става с 

увеличаване на паричното предлагане, с цел понижаване на "високите" лихвени проценти, 

изкупуване на дълг. Независимо ли е това действие? Какъв е ефектът? ЕЦБ трябва да 

създава доверие в еврото(това е и основната й цел) и не трябва да влияе на цените в 

икономиката(включително лихвените проценти), защото по този начин подкопава 

функциите им. Какво означава това? Лихвените проценти показват нивото на търсене и 

предлагане на заеми в икономиката. Когато има по- малко спестители, а повече 

инвеститори(търсещи заеми), те растат, за да привлекат повече средства или спестявания и 

намалят търсещите заеми. Обратното, когато има повече които спестяват, а по- малко 

които да използват заемните средства, лихвите падат. Затова и "високите проценти" са 

субективна оценка на европейските чиновници. Когато изкуствено се влияе на лихвените 

проценти заблуждаваме инвеститорите, че има много спестители и те са склонни да поемат 

риск и да инвестират, защото знаят, че в бъдеще ще има насрещно по- високо потребление, 

поради спестените сега средства. Но това не е така, намесата в пазара на заемни средства е 

излъгала участниците в него. И този процес в край на сметка води до криза, защото в един 

момент се оказва, че няма потребители за насрещните стоки и услуги.  

От друга гледна точка когато паричното предлагане(чрез увеличение на силните 

пари или паричната база ) расте имаме два варианта или ръст в реалното производство или 

ръст на цените- инфлация. За съжаление ресурсите, с които боравим са ограничени и това 

пречи ръстът на паричното предлагане да се изрази в ръст на реалното производство и 

остава варианта с инфлацията. Какво имам в предвид. Първоначалния ефект от 

увеличаване на паричното предлагане е винаги положителен. Производителите отчитат по- 

високо търсене и след време, увеличават цените, наемат повече персонал, което е и 

нормалната икономическа логика. Но проблемът идва от това, че това важи за всички 

производители, а не само за един, т.е. ако хората търсеха повече коли, щеше да е за сметка 

на друго потребление, например лодки и кашкавал, т.е. щеше да има някакво 

преразпределение на богатството(друга много важна функция на цените), но в случая има 

ръст на всички цени и той е именно поради ограничеността на ресурсите, с които 

разполагаме, защото всички се борим и наддаваме за тях. В момента, в който ЕЦБ спре 
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ръста на паричното предлагане наблюдаваме обратния процес- производителите отново са 

заблудени- мислят, че реалното търсене е намаляло и намаляват производство и цени, 

съкращават персонал, а когато всички го правят получаваме криза, затова и спирането на 

паричното предлагане е трудно политическо решение. Инфлацията има и друг не по- 

малко негативен ефект- тя прави богатите по- богати, а бедните по- бедни, защото първите 

много по- бързо се приспособяват към нея, вторите нямат тази възможност. Т.е. въпреки 

първоначалното намерение за намаляване на социалното напрежение се получава точно 

обратното- неговото създаване. 

Основна функция на ЕЦБ е да създава доверие в паричната си единица. Доверието е 

основополагащо за икономическия растеж. Доверието означава повече транзакции, по- 

малко риск, следователно повече инвестиции. Всъщност от гледна точка на теорията за 

търсене на активи, доверието е още един компонент, който обяснява поведението на 

лихвените проценти. Колкото по- малко риск съществува в икономическата система, 

толкова каналите за разпределение на спестяванията работят по- ефективно. Ето защо 

монетарната и фискалната политика трябва да имат за цел повишаване на доверието между 

икономическите контрагенти. Това обяснява и защо, колкото и ликвидност ЕЦБ да налива 

в кредитните институции, те няма да започнат да я използват за кредити, поради високия 

неблагоприятен избор и морален риск. Ще се стига до парадокси като отрицателни 

лихвени проценти. Доверието се печели трудно и се губи лесно.  

Защо започнахме изложението с ЕЦБ? Първо, ЕЦБ е пример за основната слабост 

на централизираните институции, а именно възможността малка група хора да взима лоши 

решения, в ущърб на голяма група хора. Ако имаме независима институция, водеща 

адекватни политики ще имаме повече от щастливи европейци и обратното слаба и 

зависима централна банка може да донесе тежки вреди. Второ, горният пример показва, че 

никой не може да избяга или прескочи икономическата логика или казано с други думи- 

евтиното излиза скъпо. 

Къде е истината? Възможността сами да решаваме нашата съдба и правото да 

преследваме целите и мечтите си трябва да ни помогнат в тази оценка. Централизацията е 

свързана с делегиране на власт на тесен кръг от хора, с цел полза за общността. 

Фундаменталният въпрос е работи ли или не това действие? 

Социалната държава и преразпределението на доход са заложени в основата на 

политиките на ЕС. Това важи както за индивидите, така и за страните членки. Неименуемо 

това означава повече централизация, защото се отнемат част от доходите ни, а от там и 

свободата да правим с тях каквото решим. Ще разгледаме случващото се на две нива- 

отделна държава и ЕС. 

Моделът заложен в ЕС поощрява създаването на осигурителни системи, 

преразпределящи доходите в обществото. Добрите намерения не винаги водят до добри 

резултати. Възникват няколко проблема. Първо, преразпределеното зависи от доходите в 

икономиката, а доходите зависят от производителността. Т.е. за да имаме задоволителна 

такава система(независимо пенсионна, здравна, образователна и т.н.) хората трябва да 
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стават по- квалифицирани и по- знаещи, за да създават по- висока добавена стойност. За 

съжаление този процес е по- бавен, отколкото ни се иска, а демографската структура внася 

допълнително напрежение в този вид системи. Второ, държавно- управляваните системи 

имат много ниско КПД. Много често те създават монопол(като здравната каса) и 

подбудите към развитие и оптимизация са заменени с тези за по- висок бюджет(теорията 

на Джеймс Бюканън). И тук политиците много често прибягват до заобикаляне на 

икономическата логика(защото имат делегираната власт), вдигат минимални заплати, 

осигурителни прагове, трупат дефицити и следователно дълг, а ако си имат собствена 

централна банка прибягват и до инфлационен данък. Този социален модел има вина за 

дълговата криза в много държави в ЕС(и не само), защото политиците обещават повече 

отколкото могат да изпълнят, а за да запълнят бюджета им се налага да взимат назаем. 

"Когато една компания или един човек харчи повече отколкото изкарва, той фалира. 

Когато правителството прави същото, то ви праща сметката."[1] Следва низ от 

неприятни събития. Според портфолио модела за определяне на валутния курс( s= α + β(m-

m*) - γ(y-y*) +δ(Pe- Pe*)- ε(r-r*) + η(b-f))[2], увеличението на дълга води до увеличаване на 

риска на една страна(повече дълг=> повече риск), което може да се покрие от растеж на 

реалното производство, увеличение на лихвените проценти, обезценка на валутния 

курс(ВК). В общия случай дългът расте с по-бързи темпове от реалното производство. Ако 

лихвените проценти станат по- високи, в резултат на изместващ ефект(crowding-out effect), 

частните инвестиции ще спаднат за сметка на държавните. Ако ВК се обезцени хората ще 

могат да консумират по-малко стоки и услуги, ще плащат по- високи цени ( P= k*Pнаша + 

(1-k)*s*Pчужда )[3]. Колкото до минималните заплати и осигурителни прагове, когато имаме 

разминаване на производителност и заплащане се увеличава безработицата или цените 

растат(Цени=Заплати/Производителност). Дефицитът може да се финансира и с 

инфлационен данък. DEF= G-T= ▲MB + ▲B[4](където MB- парична база и B- облигации 

в ръцете на публиката). Когато ▲B расте имаме покачване на лихвените проценти(теория 

за търсене на активи), когато ▲MB расте резултатът е покачване на цените. Дали 

администрацията и политиците знаят по- добре от нас самите, кога да инвестират и в какво? 

Пазарът, т.е. самостоятелните решения, е най- добрия пример за разделение на властите в 

обществото. 

Във всеки един вариант, посочен по- горе, бремето е стоварено върху цялото 

население. Във всеки един вариант социално нуждаещите се, хората с ниски доходи, са 

тези, които страдат най- много и поемат по- голямата част от негативите. Социални ли са 

социалните държави? И трябва ли да даваме власт и средства в ръцете на държавната 

администрация да управлява този аспект от живота ни? Европейските политици предлагат 

фискален съюз, като решение на проблема. Т.е. искат от европейските граждани да им 

делегират още повече власт. Взимайки в предвид казаното до тук, това е все едно да дадеш 

на пиян тийнейджър ключовете за колата. Сигурно като всяко ново нещо и тази идея ще 

има своите първоначални добри ефекти, но всяко дете е "голям сладур" като се роди, 

негативните ефекти идват с времето и е много трудно да бъдат оценени. Каква е 
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гаранцията, че щом толкова много държави се провалят в социалната си политика, едно 

централизирано звено няма да го направи? Каква е гаранцията, че няма да има моменти, 

когато бюджетен дефицит над определен праг е наистина икономически логичен? Първо, 

няма нищо по- поучаващо от собствените грешки и поемането на отговорността. Германия, 

преживяла периоди на хиперинфлация в началото на XX век, е пример за това. Взела поука 

от грешките си, сега е най- мощната икономика в ЕС. Второ, проблемът не е в различната 

данъчна система в страните в ЕС, а в много по- дълбокия и фундаментален въпрос каква 

част от решенията си трябва да делегираме на държавата и ЕС, защото колкото повече 

решения прехвърляме в ръцете на политиците, толкова повече ограничаваме личната си 

свобода и правото сами да следваме целите си. А именно тази свобода и право на избор са 

фундаментите на икономическия растеж. В този момент някой ме анатемоса, че това ще 

направи богатите по- богати, бедните по- бедни, че тази теза е против човека. Напротив! 

Няма по- голяма заблуда от това. И няма по- силен аргумент от опита. Там където пазарът 

е оставен да функционира по- свободно и държавата взима и е взимала по- малко участие в 

икономиката, хората са свидетели на по- добър стандарт на живот. А тези, които печелят 

най-много, са социално-зависимите хора. “A society that puts equality before freedom will get 

neither. A society that puts freedom before equality will get a high degree of both.”[5] Богатите 

не държат богатството си в трезора на чичо Скруч. Тяхното богатство са фабриките, 

машините, инвестициите, които създават работни места за обикновения човек. Затова и 

каналите за разпределение на спестяванията към инвеститорите са изключително важен 

компонент, който трябва да функционира в колкото се може по- малко рискова среда. 

Затова и фискалната консолидация и дисциплината не са алтернатива на растежа, те са 

основен фундамент за създаването му. 

"Разликата между добрия и лошия икономист е, че единият се придържа към 

видимия ефект, а другият обръща внимание не само на ефекта, който се вижда, а и на 

този, който трябва да се предвиди." Тези думи, изречени от френския философ Фредерик 

Бастиа преди по- малко от две столетия, важат в пълна сила за политиката на субсидиране 

в ЕС. Да разгледаме случая на субсидиране на по- бедните страни-членки от по- богатите 

такива. Видимо идеята е чудесна за страните с нисък БВП на глава от населението. Това, 

което не се вижда е, че даваме още власт в ръцете на бюрокрацията, която решава кой и за 

какво ще усвои средствата, т.е. разпределя богатство. Т.е. ако имаме слаба и корумпирана 

администрация неспособна да разпределя "справедливо" средствата ще се сблъскаме с 

огромни проблеми. Още повече, допълнително създаваме стимули за злоупотреби, това е 

все едно да пуснеш Мечо Пух във фабрика за мед и той да не излезе с наднормено тегло. 

Ключът се крие в думата "справедливо", защото справедливото за едни е престъпление за 

други и е трудно да се даде независима дефиниция. На практика сами си създаваме 

проблем и социална несправедливост, големия бизнес, монополните структури са 

следствие от голямата държава(като процент от БВП). "Like many businessmen of genius he 

learned that free competition was wasteful, monopoly efficient. And so he simply set about 

achieving that efficient monopoly."[6] Алтернативата изисква желязно търпение и път 
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изкован от принципи. Отваряне на капиталовите и трудови пазари, създаване на 

институционална среда, създаваща доверие, с цел привличане на инвеститори. И за да не 

остане между редовете, подчертавам- силната съдебна система и правовия ред са основна 

функция на държавата, тя е създадена, за да бъде арбитър между индивидите и по този 

начин създава справедливост. Не е правилно да я поставяме в конфликт със себе си, като 

едновременно арбитър и заинтересован в икономическия живот. Тук често възниква 

контрааргумента-"така ще експлоатират народа, ще се изнесат капитали, няма да има нищо 

наше". Нищо не е по- далеч от истината! Питайте всички онези страни, които залагат на 

свободния пазар. От гледна точка на индивида няма значение дали ще получава заплащане 

от българин, германец, японец, арабин. Това е една илюзия. Обикновения човек може само 

да спечели, защото колкото повече фирми- толкова повече работодатели, които да 

наддават за труда му, толкова по- високо заплащане. Това е икономическата логика и 

думите и са желязо. Тук не коментираме други ефекти, като внасяне на знания и 

технологии, т.е. производителност. Изтичане на капитали? Да вземем за пример България, 

в каква деноминация са дивидентите и лихвите които получават чуждите инвеститори? В 

лева, разбира се, т.е. тези средства ще се върнат в замяна на стоки и услуги, в противен 

случай ние сме направили супер договорка- внесли сме капитал в замяна на хартийки. 

Истината е, че страните си разменят стоки и услуги. И когато износът превишава вносът, 

означава отложено потребление. Но работата не е самоцел, ние работим, за да 

консумираме, консумираме, за да живеем по- добре. Заблудата, че положителния баланс е 

хубаво нещо, а отрицателния- лошо е друга тема. Много страни девалвират и обезценяват 

валути с тази цел. Без да влизаме в излишна полемика, силната валута не означава ли по- 

евтин бензин , газ, електрическа енергия, въобще по- силна икономика? Силната марка 

попречи ли на Германия да стане локомотивът на Европа? Да се върнем към субсидиите, 

много по- естествен и справедлив(според мен) начин да стимулираш икономиката на 

слаборазвитите страни в ЕС е да оставим пазара сам да реши кой е най- производителния, 

от какво хората имат нужда в определен момент. Това е и първоначалния замисъл на ЕС- 

общност със свободно движение на хора и капитали. В противен случай, получаваме 

обратния ефект, вместо повече справедливост, повече власт и икономическа сила в ръцете 

на едни за сметка на други. Ние всекидневно даваме своя вот, с цената която заплащаме за 

стоките и услугите, които консумираме, за заплатите, които плащаме, за начинанията 

които предприемаме. 

Земеделските субсидии са друг интересен аспект, който искам да засегна накратко. 

Пример за политика, действаща в ущърб на потребителя, в полза на производителя. 

Субсидирайки земеделието, европейците заплащат по- висока цена за селскостопанските 

продукти. Проблемът тук е, че е разходите се поемат от голяма група хора, а ползите от 

тесен кръг, заинтересован да влияе на политическия елит. Аргументите са- без субсидии и 

мита върху вноса на хранителни стоки, тази индустрия ще замре в Европа, много хора ще 

останат без работа. А не е ли аргумент, че по- ниските цени на храните, ще даде 

възможност спестеното да се пренасочи в производства с по- висока добавена стойност? 
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Проблемът е, че много често сме склони да разглеждаме проблемите в статика, а не в 

динамика, а  икономиката все пак е динамична система. 

Интересно решение на ЕС са директивите, защитаващи потребителя. Всички страни 

трябва да хармонизират законодателството си съгласно принципи, зададени от ЕС. На 

пръв поглед всичко е "ОК", потребителят е защитен от некачествени продукти и услуги, 

чиновника си е свършил работата. Наистина ли е така? Първо, изискванията налагани на 

производителите, вдигат разходите, а от там и цената на крайния продукт. Това е в ущърб 

на потребителите. Второ, високите разходи създават бариери за навлизане на нови 

участници в даден бранш, т.е. създаваме монополи. И това е вреда. Трето, за да се 

контролира процеса ни е нужна администрация, представляваща разход за данъкоплатците. 

Отново минус. Четвърто, и тук хипотезата за Мечо Пух важи на пълни обороти, 

администрацията има възможност да решава "субективно" кой да работи и кой не, т.е. 

създава изкуствено монопол и разпределя доход. Минусите станаха прекалено много, за да 

не бъдат взети под внимание. 

Защо някой друг трябва да решава кое е добре и кое не вместо нас? Чрез цените в 

икономиката потребителя може да види как други като него са оценили даден продукт. 

Какво по- добро решение от това да чуеш гласа на мнозина бързо и без разходи, отколкото 

заповедите на определен чиновник. Пазара не е съвършен и не искам да оставям такова 

впечатление. Въпросът тук е, кой се справя по- добре, пазарът или държавната 

администрация? И аз избирам първия вариант. За да не оставяме нещата в сферата на 

разсъжденията ще използваме един пример. Зелената енергия, хубава идея, без никакъв 

спор. Но дали един българин или румънец е склонен да плати за нея колкото един 

германец или французин? Кое е по- добре високи сметки за ток или вятърни 

електроцентрали? ЕС налага втория вариант. Тук няма "прав и крив" всеки оценява 

различно алтернативите и трябва да има шанса да плаща за това, което е избрал. 

Много горчиви хапчета. Защо ни е ЕС? Хората(включително и аз) са склони да 

обръщат повече внимание на лошото и да приемат напредъка и добрите практики като 

даденост. Свободния пазар, свободното движение на капитали и хора са безспорен 

напредък на европейските народи. За съжаление животът не е идеален, нито справедлив и 

това е неизбежно, пазарът не е съвършен. Ние забравяме на какво дължим своя напредък и 

често решаваме, че може да създадем нещо "по- добро". Но въпросът е каква е гаранцията, 

че група хора притежават знанията да поправят тези грешки. Казаното дотук поставя под 

съмнение тази теза. Добрите намерения не винаги водят до добри резултати. Разбира се, 

има място за централизация в нашия живот. Основната роля на ЕС е да бъде арбитър 

между нас, както индивидите, така и отделните народи. Създаването на правила, които да 

защитават правото да следваме целите и щастието си, си остава основна функция на всяко 

държавно обединение. 

Единни в какво? Не бягам от въпроса. Факт е, че централизацията търпи провали в 

много области. Факт е и, че в някои от тях се явяваме заинтересовани лица и сме склони да 

мислим, че полезното за нас е полезно и за обществото. Това е нормално, хората сме 



7 
 

такива. Трудно излизаме от зоната си на комфорт и трудно ще се обединим за по- голяма 

свобода и разнообразие. Истината е, че наистина трябва да повярваме, че по този начин ще 

спечелим. Защото вярата създава неписаните договори, а те са много по силни от всеки 

писан закон, директива или конституция.  

............................................................................................................................... 
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